Privacyverklaring Stichting Manpadslaangebied
De Stichting Manpadslaangebied is een bij de Kamer van Koophandel geregistreerde stichting, bij notaris te
Heesmtede vastgelegd. Het RSIN-nummer: 856795069. Meer informatie: https://manpadslaangebied.nl/over/

Gegevensverwerking
De Stichting verzamelt persoonsgegevens van de donateurs en van nieuws brief lezers.
Welke gegevens worden verzameld?
De gegevens die verzameld worden van donateurs zijn: naam, email adres, adres (straat, huisnummer,
postcode, woonplaats, jaar van inschrijving, het bedrag van de donaties en de wijze waarop de stichting aan de
gegevens is gekomen. Van de nieuwsbrief lezers wordt bijgehouden: naam, email adres en de wijze waarop de
stichting aan de gegevens is gekomen
Het is van belang op te merken dat er geen “gevoelige gegevens” van personen verzameld worden.
Waarom verzamelt de stichting deze gegevens?
De persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk om de donateurs te identificeren en de administratie van donaties
bij te houden. Tevens worden email adressen gebruikt voor persoonlijke communicatie over betalingen en
voor het verzenden van de nieuwsbrief. Er wordt enige profilering gedaan, bijvoorbeeld door aan de hand van
postcodes de spreiding van donateurs in de omgeving vast te stellen. In geen geval worden persoonlijke
gegevens aan derden verstrekt. De gegevens worden bewaard tot het einde van het kalenderjaar volgend op
het jaar van de laatste donatie, of tot een verzoek tot uitschrijving.
Waar worden de gegevens opgeslagen?
De gegevens worden bijgehouden in twee spreadsheets; een voor donateurs en een voor nieuwsbrief lezers.
Beide documenten worden opgeslagen in persoonlijke mappen op public cloud (bijvoorbeeld “Google Drive”
van Google). Dit betekent dat de gegevens op servers buiten de EU opgeslagen staan. Omdat de gegevens niet
gevoelig zijn, is het bestuur van de Stichting van mening dat dit voldoende is.
Welke maatregelen worden er genomen om data niet te lekken?
Het donateursbestand wordt uitsluitend door de penningmeester bewaard en niet aan andere bestuursleden
beschikbaar gemaakt. Het bestand is beschermd met een wachtwoord. Het bestand met de nieuwsbrief lezers
wordt door de PR medewerker bijgehouden. Gegevens worden niet aan derden gegeven.
Hoe kunt u inzage krijgen of uw gegevens verwijderen?
U kunt inzage in de gegevens krijgen middels een verzoek via email aan het algemene emailadres van de
stichting: stichtingmanpadslaangebied@gmail.com Op deze wijze kunt u tevens een verzoek indienen voor
rectificatie of verwijdering van de gegevens.
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